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ПЛАН-ПРОГРАМА
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2020 Г.
Дата: 20.06.2019 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра е създадена на
основание § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата. Комисията е колективен орган, като
поименният ѝ състав се определя със заповед на областния управител на област Силистра. Комисията координира и контролира
проблемите по безопасността на движението по пътищата на територията на областта, изготвя ежегоден доклад за състоянието на
безопасността на движението по пътищата и приема мерки за нейното подобряване.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2020 г.

Настоящата План-програма е изготвена на основание § 1а, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по
пътищата и в съответствие с писмо с изх. № 05.40-11/15.03.2019 г. и писмо с изх. № 05.40-11/14.05.2019 г. на г-жа Малина Крумова,
Председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
С оглед на новия подход при изпълнение на националната политика по безопасност на движението по пътищата, Планпрограмата поставя акцент на про-активен подход в посока систематизираност, ефективност и синергийно действие при планирането
на поставените мерки.

РАЗДЕЛ 1
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
Съгласно Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода
2011 – 2020 г., постигането на трайни резултати за намаляване на жертвите от пътнотранспортните произшествия изисква
конкретизиране на ангажиментите на институциите по осигуряване на безопасността на движението по пътищата. В тази връзка, при
изготвянето на План-програмата за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Силистра за периода 2019 –
2020 г., Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра следва политика
за постигане целите на Стратегията за намаляване на жертвите при пътнотранспортни произшествия чрез реализацията на конкретни
мерки, съответстващи на целите и приоритетите на Областната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата
за периода 2012 – 2020 г.
В изготвянето на План-програмата вземат участие представители на Областна администрация Силистра, Община Алфатар,
Община Главиница, Община Дулово, Община Кайнарджа, Община Силистра, Община Ситово, Община Тутракан, Областна дирекция
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на МВР – Силистра, Областен отдел „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление – Силистра, Регионално управление
на образованието – Силистра, Регионална здравна инспекция – Силистра, Център за спешна медицинска помощ – Силистра, БЧК –
Силистра.
Приложимата нормативна уредба, свързана с предприемане на мерки за повишаване на безопасността на движението по
пътищата, включва Закона за движението по пътищата, Закона за пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането им;
Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; Закона за
автомобилните превози; Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници; Наредба № 35 от 3 ноември 1999 г. за
функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална, регламентиращи извършването на
обществен превоз на пътници с леки автомобили до 5 места и използването на електронните таксиметрови апарати с фискална памет;
Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, с автомобили с
българска регистрация в страната; Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси; регламент 561/ЕО/06, регламентиращ времето за работа и почивки на
водачите на МПС; регламент 3821/ЕО/85 отнасящ се до монтирането и използването на аналогови и/или дигитални тахографи
регистриращи данните от движението на някои видове МПС и за някои периоди от време на работа на техните водачи, както и други
нормативни документи, свързани с безопасността на движението.

РАЗДЕЛ 2
СЪСТОЯНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Анализ на пътнотранспортните произшествия

-3-

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2020 г.

ПТП
тежки ПТП
ранени
убити

2018
306
104
124
13

2017
329
107
120
21

разлика
- 23
-3
+4
-8

%
- 6,9
- 2,8
+ 3,2
- 38,09

Таблица № 1 – ПТП на територията на област Силистра

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. на територията на област Силистра са настъпили 306 ПТП, като за същия период на 2017
г. са били 329 ПТП. От изнесените данни за пътнотранспортния травматизъм е видно, че при съпоставката има намаляване на общия
брой ПТП с 23 или 6,9 %. Тежките ПТП от всички произшествия са 104 за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., а за същото време на
2017 г. са били 107, налице е намаляване на тежките ПТП с 3 или 2,8 %. Не са добри показателите по брой ранени в ПТП, като за
разглеждания период на 2018 г. са 124 ранени, а за същото време на 2017 г. са 120 ранени, това е увеличение на ранените с 4 или 3,2 %.
Има намаление на убитите с 8 човека (38,09 %), 13 убити за 01.01.2018г. – 31.12.2018 г., спрямо 21 убити за същия период на 2017 г.
Всички ПТП с убити са в различни общини и населени места на област Силистра и няма определена тенденция и конкретен индикатор
за концентрация на подобни ПТП.
Видно от данните за отчетния период:


има намаление на броя ПТП с 6,9 % (23);



има намаление на броя тежки ПТП с 2,8 % (3);



има увеличение на броя на ранени с 3,2 % (4);
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има намаление на броя на убитите с 3,8 % (8).

Настъпилите на територията на област Силистра ПТП през 2018 година, разпределени по общини както следва:

Община
Силистра
Алфатар
Ситово
Кайнарджа
Тутракан
Главиница
Дулово
Общо за областта

2018
2017
Разлика
ПТП Убити Ранени ПТП Убити Ранени ПТП Убити Ранени
152
5
75
172
9
65
- 20
-4
+10
11
1
7
14
4
10
-3
-3
-3
10
0
3
10
0
2
+1
10
0
1
18
1
11
-8
-1
-8
37
2
7
38
2
7
-1
13
1
9
14
1
6
-1
+3
73
4
22
63
4
19
+ 10
+2
306
13
124
329
21
107
+ 23
-8
+4
Таблица № 2 – ПТП на територията на област Силистра по общини

Настъпилите на територията на ОД на МВР Силистра тежки ПТП през 2018 година, разпределени по общини както следва:

Общини
Силистра
Алфатар
Ситово

2018
2017
Разлика
ПТП Убити Ранени ПТП Убити Ранени ПТП Убити Ранени
60
5
75
60
9
65
-4
+ 10
6
1
7
4
4
10
+2
-3
-3
2
0
3
2
0
2
+1
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Кайнарджа
Тутракан
Главиница
Дулово
Общо за областта

1
7
5
23
104

0
2
1
4
13

1
7
9
22
124

9
7
6
19
107

1
2
1
4
21

11
7
6
19
120

-8
-1
+4
-3

-1
-8

- 10
+3
+3
+4

Таблица № 3 – тежки ПТП на територията на област Силистра по общини

Видно от изнесените данни за ПТП и тежки ПТП на територията на всички общини на област Силистра, следва да се отбележи
значителния спад в община Силистра. Ръст на увеличение е констатиран в община Дулово. Другите общини имат сравнително
идентични показатели с незначителни колебания.

Брой ПТП

%

Брой
загинали

%

Брой
ранени

%

блъскане в дърво

12

3,77

2

15,38

12

9,68

блъскане в крайпътно
съоръжение

15

4,72

0

0

2

1,61

блъскане в предпазна ограда

15

4,72

1

7,69

2

1,61

блъскане в препятствие на
пътя

1

0,31

0

0

0

0

блъскане в скат

3

0,94

0

0

1

0,81

Вид ПТП
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блъскане в стълб

14

4,40

3

23,08

5

4,03

блъскане на велосипедист

14

4,40

1

7,69

10

8,06

блъскане на животно

10

3,14

0

0

1

0,81

блъскане на каруца

3

0,94

0

0

2

1,61

блъскане на паркирано ППС

40

12,58

0

0

7

5,65

блъскане на пешеходец

16

5,03

1

7,69

15

12,10

блъскане на спряно ППС

5

1,57

0

0

0

0

друг вид ПТП

12

3,55

0

0

6

4,84

няма информация

1

0,31

0

0

0

0

преобръщане на МПС извън
пътното платно

28

8,81

2

15,38

22

17,74

преобръщане на МПС на
пътното платно

3

0,94

0

0

0

0

сблъскване между МПС отзад

19

5,97

0

0

2

1,61

сблъскване между МПС под
ъгъл

26

8,18

0

0

6

4,84

сблъскване между МПС
странично

60

18,87

2

15,38

21

16,94

сблъскване между МПС
челно

9

2,83

1

7,69

10

8,06
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Общо за периода:

306

-

13

-

124

-

Таблица № 4 – всички ПТП на територията на област Силистра по вид

При анализа на ПТП по видове, с най-голям дял 17,74 % са преобръщане на МПС извън пътното платно и сблъскване на МПС
странично – 16,94 %.

Брой ПТП

%

Брой
загинали

%

Брой
ранени

%

блъскане в дърво

9

8,65

2

15,38

12

9,68

блъскане в крайпътно
съоръжение

2

1,92

0

0

2

1,61

блъскане в предпазна ограда

2

1,92

1

7,69

2

блъскане в скат

1

0,96

0

0

1

0,81

блъскане в стълб

5

4,81

3

23,08

5

4,03

блъскане в паркирано ППС

5

4,81

0

0

7

5,65

блъскане на велосипедист

11

10,58

1

7,69

10

8,06

блъскане на пешеходец

16

15,38

1

7,69

15

12,10

друг вид ПТП

6

5,77

0

0

6

4,84

Вид ПТП

1,61
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преобръщане на МПС извън
пътното платно

16

15,38

2

15,38

22

17,74

сблъскване между МПС
отзад

2

1,92

0

0

2

1,61

сблъскване между МПС под
ъгъл

5

4,81

0

0

6

4,84

сблъскване между МПС
странично

15

14,42

2

15,38

21

16,94

сблъскване между МПС
челно

7

6,73

1

7,69

10

8,06

блъскане на животно

1

0,96

0

0

1

0,81

блъскане на каруца

1

0,96

0

0

2

1,61

Общо за периода:

104

-

13

-

124

-

Таблица № 5 –тежки ПТП на територията на област Силистра по вид

При анализа на тежките ПТП с убити по видове, причините са:


блъскане на пешеходец – 15,38 %, 1 загинало лице;



блъскане в дърво – 8,65 %, 2 загинали лица;
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блъскане в стълб – 4,81 %, 3 загинали лица;



сблъскване между МПС челно – 6,73 %, 1 загинало лице.

От статистическите данни е видно, че съгласно разпределението на ПТП по общини и видове няма изразена ясна тенденция за
участъци с концентрация на произшествия или конкретни видове такива. Липсва определен индикатор изискващ специално внимание
на дадена община. Въпреки това, в общините в които има ПТП с убит, се правят СПО и се изменят точките и участъците за контрол.
При анализа на тежки ПТП е видно, че те са разпределени в общини с най-голямо население и където пътникопотокът е найинтензивен. Няма изразена тенденция, от която може да се направи обосновано предположение за задълбочени проблеми в дадена
община. Въпреки това, в общините в които има най-много тежки ПТП се правят СПО и се изменят точките и участъците за контрол.

Брой
ПТП

%

Брой
загинали

%

Брой
ранени

%

В населено място

191

61,95

5

38,46

59

47,58

Извън населено място

115

38,05

8

61,54

65

52,42

Общо за периода:

306

-

13

-

124

-

Таблица № 6 – ПТП на територията на област Силистра по показатели
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При анализа на ПТП по показателя „В населено място“ и „Извън населено място“ има 191 бр. (62,41 %) ПТП – в населено място
и 115 бр. (37,59 %) ПТП – извън населено място, като предвид съотношението, може да се направи извод, че броя на загиналите извън
населените места е по-голям в резултат на по-високата разрешена скорост на движение.

Брой
ПТП

%

Брой
загинали

%

Брой
ранени

%

друга причина

22

6,92

0

0

2

1,61

нарушение на водач

276

90,57

12

92,31

117

94,35

нарушение на пътник

1

0,31

0

0

1

0,81

пътни условия

7

2,20

1

7,69

4

3,23

306

-

13

-

124

-

Най-вероятна причина за ПТП

Общо за периода:

Таблица № 7 – ПТП на територията на област Силистра по характеристика

Брой
ПТП

%

Брой
загинали

%

Брой
ранени

%

друга причина

2

1,92

0

0

2

1,61

нарушение на водач

98

94,23

12

92,31

117

94,35

нарушение на пътник

1

0,96

0

0

1

0,81

Най-вероятна причина за ПТП
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пътни условия
Общ брой за периода:

3

2,88

1

7,69

4

3,23

104

-

13

-

124

-

Таблица № 8 – тежки ПТП на територията на област Силистра по характеристика

Най-вероятната причина за ПТП в 94,23 % от случаите от всички ПТП и 94,35 % от тежките ПТП е „Нарушение на водач“, като
от страна на Пътна полиция може да се окаже дисциплиниращо въздействие единствено, чрез административно-наказателна дейност и
контрол на скоростните режими.

2.2 Състояние на пътната мрежа
Пътната мрежа на област Силистра е 1088,8 км., от които първокласен път I-7 преминаващ през региона с дължина 57 км.,
второкласна пътна мрежа с дължина 146,9 км., третокласна пътна мрежа 301,2 км. и 583,7 км. общинска пътна мрежа.
През 2018 г. приключи рехабилитацията по OПPP (Лот 14) на път II-49 и пътят е в отлично състояние. Обходният път на гр.
Силистра от км. 103+432 до км. 115+432, който е част от път II-21 Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра е в задоволително състояние.
През 2018 г. е извършен и превантивен ремонт на три обекта с обща дължина – 32,416 км., които са в отлично състояние.
Особено тревожно е състоянието на път III-2077 „(Тервел-Алеково)-Честименско-Каблешково-Межден-(о.п.Силистрао.п.Дулово)“ – участък от км 11+000 до км. 20+650, участък с дължина 9.650 км. ОПУ Силистра е кандидатствало за включването му в
ОПРР, но към настоящия момент няма информация за предстоящ ремонт. Пътят е връзка със съседната област Добрич и е особено
натоварен след жътвената кампания по посока черноморските пристанища. В лошо състояние е мостът, който се намира на границата
между двете области.
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Друг проблем с безопасността на движение е кръстовището м/у следните пътища: I-7 „Силистра-Шумен“- км 9+414, път II-21
„Русе-Силистра“ – км 115+432 и път III-213 „Айдемир-Силистра-Калипетрово“ – км. 14+880, който е потенциално опасен участък от
РПМ. Категоризирано е като УКПТП още през 2009, 2010 и 2011 година. Регионалната комисия за установяване и обезопасяване на
участъците с концентрация на ПТП извърши оглед на място и изготви Констативен протокол за предприемане на краткосрочни мерки,
относно обезопасяване на кръстовището. ОПУ Силистра възложи изготвяне на проект за допълване на постоянната организация на
движението с цел допълнително обезопасяване в района на горепосоченото кръстовище.
Дължината на общинската пътна мрежа на община Тутракан е 47,75 км., от които реконструирани пътища след основен ремонт
– 14,100 км.; в добро и задоволително състояние – 28,200 км.; в незадоволително състояние – 5,200 км.;
Дължината на общинската пътна мрежа на община Дулово е 47,99 км., от които 19,55 км. са в незадоволително състояние, 1 км.
в задоволително, 2,2 км. в добро и 25,24 км. в лошо състояние
Дължината на общинската пътна мрежа на община Главиница е 48,98 км., от които 2,7 км. са в незадоволително състояние, 32,78
км. в задоволително, 13,5 км. в добро състояние.
Дължината на общинската пътна мрежа на територията на община Кайнарджа е 52,850 км. Пътната мрежа е в относително
добро състояние. Направени са текущи ремонти на общински улици от 7 768 кв.м.
Дължината на общинската пътна мрежа на територията на община Силистра е 87,9 км. и е в добро или много добро състояние.
Дължината на общинската пътна мрежа на община Ситово е 47,480 км. и състоянието е между задоволително и
незадоволително.
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РАЗДЕЛ 3
ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА
План-програмата за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Силистра за периода 2019 – 2020 г.
следва целите и приоритетите на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република
България за периода 2011 – 2020 г., Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на област
Силистра за периода 2011 – 2020 г., както и актуални акценти от държавната политика за подобряване безопасността на движението по
пътищата.
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра разработва
настоящата План-програма като приема визията „Безопасното движение по пътищата е право и отговорност на всички“. Целите на
План-програмата за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Силистра за периода 2019 – 2020 г. са:
1. Броят на убитите на територията на област Силистра през 2020 г. да бъде намален с 50% спрямо 2010 г. и да не надвишава 7
души;
2. Броят на тежко ранените на територията на област Силистра през 2020 г. да бъде намелен с 20% спрямо 2010 г. и да не
надвишава 45 души.
Приемайки, че процесът на пътното движение е непрекъснато взаимодействие между трите основни фактора, определящи
движението, а именно: квалификацията, културата и поведението на участниците в движението; безопасността на пътната
инфраструктура и изправността на автомобилния парк; своевременната долекарска и специализирана медицинска помощ, Областната
комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра, чрез настоящия документ,
формулира краткосрочните цели и приоритети на институциите и организациите, свързани с пътнотранспортния травматизъм.
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РАЗДЕЛ 4
РОЛЯ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра определя
областната политика за намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Познаването в детайли на проблемите и състоянието на
пътнотранспортния травматизъм на територията на област Силистра, дава възможност на участниците в Комисията да вземат активно
участие, чрез предлагане на комплексни междуинституционални решения на възникнали проблеми, свързани с пътната безопасност.
Приносът на всички институции и организации, включени в състава на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата към областен управител на област Силистра за решаването на възникналите проблеми с безопасността на движението е в
подкрепа на принципа за споделената отговорност. Със своята дейност, Комисията подпомага отделните институции и организации,
свързани с безопасността на движението по пътищата за изпълнение на поставените цели и приоритети.
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра, чрез своите
членове, провежда активна и отговорна регионална политика за разрешаване проблемите на безопасността на движението по пътищата
чрез задълбочен диалог с гражданите, подобряване на пътната инфраструктура и осъществяване на дейности за контрол и превенция на
пътнотранспортния травматизъм.
Основните дейности на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област
Силистра са:
1. Осигуряване и събиране на данни и поддържането на бази данни – чрез изискване на необходимата информация по БДП от
всички институции и организации, които имат отношение към безопасността на движението по пътищата на територията на област
Силистра – Областна администрация Силистра, Община Алфатар, Община Главиница, Община Дулово, Община Кайнарджа, Община
Силистра, Община Ситово, Община Тутракан, Областна дирекция на МВР – Силистра, Областен отдел „Автомобилна администрация“,
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Областно пътно управление – Силистра, Регионално управление на образованието – Силистра, Регионална здравна инспекция –
Силистра, Център за спешна медицинска помощ – Силистра, БЧК – Силистра, Българска асоциация на пострадали при катастрофи –
клон Силистра.
2. Изготвяне на анализи и доклади, свързани с конкретното изпълнение на задачите за подобряване безопасността на
движението по пътищата за настъпили ПТП, основни причини довели до тежките ПТП, основните нарушения на водачите, довели до
тежките ПТП, състояние на пътната мрежа на територията на област Силистра, дейността на всички институции и организации, които
имат отношение към безопасността на движението по пътищата на територията на областта и изводи от статистическите данни за
съответния период;
3. Административното обслужване на заложените задачи и мерки – организиране и провеждане на периодични заседания на
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра, обсъждане на текущи
проблеми по БДП, участие в междуведомствени комисии в изпълнение на поставени задачи, провеждане на информационни кампании
насочени към БДП, работа по съвместни инициативи за подобряване културата на участниците в движението и тяхната роля в
безопасното движение по пътищата.
4. Вземане на решения и докладване на резултатите от проведения контрол за изпълнение на заложените мерки – Областната
комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра упражнява постоянен контрол върху
процеса на прилагане на заложените мерки в на територията на област Силистра, като ежегодно изготвя ежегоден доклад за
състоянието на безопасността на движението по пътищата и приема мерки за нейното подобряване.
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РАЗДЕЛ 5
МЕРКИ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА ПЕРИОДА 2019–2020 Г.

Наименование на
мярката

Механизъм за
въздействие

Период на
изпълнение

Финансов
ресурс

Източник
на
финансира
не

Очакван резултат

Индикатор за
изпълнение

Отговорна
институция

Целеви групи

Срок за
изпълнение

1. Подобряване управлението на безопасността на движението
Анализиране на данни
за пътнотранспортния
травматизъм и
предприемане на
ефективни мерки за
намаляване на
пътнотранспортния
травматизъм

Планиране и
прогнозиране на
дейностите за
намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън
утвърдените за дейността
на съответните
институции бюджети

Изготвяне на
актуална картина
на състоянието на
безопасността на
движението в
област Силистра
и предприемане
на адекватни
мерки за нейното
подобряване

Предприети
мерки за
намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

ОД на МВР Силистра,
ОКБДП

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.

Извършване анализ по
профили на
нарушителите на ЗДвП
и разпределен на
териториален принцип
за изпълнение и
контрол включващ:
- лица с три или повече
наказателни
постановления;
- лица с три или повече
електронни фишове за
скорост;

Планиране и
прогнозиране на
дейностите за
намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Изготвяне на
актуална картина
на състоянието на
безопасността на
движението в
област Силистра
и предприемане
на адекватни
мерки за нейното
подобряване

Предприети
мерки за
намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

ОД на МВР Силистра

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.
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- лица с найзначителни
превишения на
скоростните режими;
- нарушители над 70
годишна възраст;
- нарушители до 25
години склонни към
извършване на
нарушения.
Засилване на
дейността по
сигнализираното и
дейности които имат
незабавен превантивен
ефект за намаляване
броя на ПТП

Превенция на
пътнотранспортн
ия травматизъм

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Превенция на
пътнотранспортн
ия травматизъм

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

ОД на МВР Силистра

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.

Извършване на
периодични анализи на
пътната обстановка в
населените места и
изменение на
маршрутите,
установъчните
пунктове и точките за
контрол на екипите,
осъществяващи
контрол на пътното
движение, като се
поставя акцент на найуязвимите пътни
участъци и местата с
интензивен трафик

Превенция на
пътнотранспортн
ия травматизъм

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Превенция на
пътнотранспортн
ия травматизъм

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

ОД на МВР Силистра

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.
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Организиране и
провеждане на
заседания на ОКБД и
работни групи за
разрешаване на
проблеми, свързани с
безопасността на
движението по
пътищата

Планиране и
прогнозиране на
дейностите за
намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

2019 – 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Предприемане
мерки за
намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм и
разрешаване на
проблеми,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата

Проведени
заседания на
ОКБД и работни
срещи; взети
решения по
проблеми,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата

Областна
администраци
я Силистра

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.

Ангажиране на
семействата за
възпитанието на
транспортна
култура у децата
и учениците

Брой проведени
родителски
срещи

РУО, ДГ,
училищата и
Пътна
полиция

Родители на
децата от ДГ
и учениците

Октомври
2019 г.

Придобиване и
повишаване на
квалификацията
на
педагогическите
специалисти

Брой обучени
учители по БДП,
директори и
членове на
комисии

РУО, ДГ и
училищата

Учители по
БДП,
директори и
членове на
комисии

Ноември
2019 г.

2. Подобряване на образованието и уменията на участниците в движението
Включване на
семействата в процеса
на възпитание и
обучение по БДП

Организиране на
разговори и
дискусии в
родителските
срещи на тема
безопасност на
движението по
пътищата.

Октомври
2019 г.

Квалификация и
методическо
подпомагане на
дейностите по БДП в
ДГ и училищата

Организиране на
първоначално и
продължаващо
обучение на
учителите по
методика на
обучението на
децата и
учениците по
БДП, на
директори на ДГ
и училища и на
членовете на

Ноември 2019
г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Такса за
обучение

Училищата
и ДГ
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училищни
комисии по БДП
Обучение по
безопасно управление
на МПС според
възрастта на
учениците

Координация и
контрол на
участието на
учениците от ПГ
в националното
състезание „Найдобър млад
автомонтьор и
водач на МПС ”

Съгласно
графика на
МОН за
учебната
2018-19 г. и
учебната
2019-20 г.

Обучение по
безопасно управление
на МПС според
възрастта на
учениците

Споделяне на
добри практики
в обучението на
ученици от
направление
Моторни
превозни
средства

Организация и
контрол на обучението
по БДП в ДГ и
училищата

Организация и
контрол на обучението
по БДП в ДГ и
училищата

Съгласно
регламента
на
състезание
то

Съгласно
регламента
на
състезание
то

Популяризиране
на състезанието

Брой участващи
училища и брой
ученици

РУО и ПГ

Учениците
от ПГ

Съгласно
графика на
МОН за
учебната
2018-19 г. и
учебната
2019-20 г.

Май 2019 г. в
рамките на
форум за
учители по
професионал
на подготовка

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Популяризиране
на добри
практики

Брой участия

РУО и ПГ

Учители по
професионал
на
подготовка

Май 2019 г. в
рамките на
форум за
учители по
професионал
на
подготовка

Извършване на
периодичен
контрол от
страна на РУО
на учебния
процес по БДП в
ДГ и училищата

Съгласно
план за
контролната
дейност на
РУО за
учебната
2019-20 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Подобряване на
качеството на
обучението по
БДП

Брой проверки

РУО

Училища и
ДГ

Съгласно
план за
контролната
дейност на
РУО за
учебната
2019 - 2020 г.

Обобщаване на
стандартизирана
информация за
организацията и
резултатите от
обучението по
БДП в ДГ и

След
началото на
учебната
година
(30.10) и след
края на
втория учебен

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Подобряване на
качеството на
обучението по
БДП

Годишна
информация и
анализ

РУО

Училища и
ДГ

След
началото на
учебната
година
(30.10) и след
края на
втория
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училища

срок (15.07)

учебен срок
(15.07)

Участие на училищата
в местни и национални
инициативи и
кампании свързани с
БДП

Организиране и
координиране на
дейности за
отбелязване на
Световният ден
за възпоменание
на жертвите от
ПТП през 2019 г.

Ноември 2019
г.

няма
информаци
я

няма
информаци
я

Повишаване на
обществената
отговорност за
спазване на
правилата за
движение по
улиците и
пътищата

Брой инициативи

РУО, ДГ и
училищата от
област
Силистра

Ученици от 1
до 12 клас

Ноември
2019 г.

Провеждане на
съвместни кампании,
беседи, видеопокази на
филми, насърчаване на
творчески изяви
(конкурси, викторини),
разпространяване на
здравнообразователни
материали.

Възпитание на
транспортна
култура,
дисциплина и
отговорност.

2019 - 2020 г.

няма
информаци
я.

няма
информаци
я

Превенция на
ПТП.

Брой, беседи,
видеопокази,
анкета за
удовлетвореност
от
предоставените
здравнообразователни
мероприятия,
разпространение
на ЗОМ.

РЗИ в
партньорство с
КАТ, РУО и
БЧК

Деца и
ученици

2020 г.

3. Повишаване на контрола по спазване на правилата за движение
Проверки на лица и
нарушители по
изготвени списъци на
база анализ на
нарушители по
превенция на пътния
травматизъм

Контролна
дейност и
превенция

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

Брой извършени
проверки

ОД на МВР Силистра

Водачи на
МПС

31.12.2020 г.

Провеждане на
специализирани
полицейски операции

Контролна
дейност и

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения

Намаляване на
пътнотранспортн

Брой извършени
СПО

ОД на МВР Силистра

Водачи на
МПС

31.12.2020 г.
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по метода
„широкообхватен
контрол“ и операции в
районите на питейни и
увеселителни
заведения, както и в
малките населени
места

превенция

за дейността на
институцията бюджет

ия травматизъм

Осигуряване на
полицейско
присъствие на рискови
пешеходни пътеки,
кръстовища за
регулиране и
подпомагане на
движението

Контролна
дейност и
превенция

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

-

ОД на МВР Силистра

Всички
участници в
движението в
рискови
участъци

31.12.2020 г.

Засилена контролна
дейност на
скоростните режими с
мобилни камери
TFRM-1 и СПУКС

Контролна
дейност и
превенция

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

-

ОД на МВР Силистра

Водачи на
МПС

31.12.2020 г.

Провеждане на
специализирани
полицейски операции
съвместно със
служители на „ТП“ в
РУ в малките населени
места

Контролна
дейност и
превенция

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

Брой проведени
СПО

ОД на МВР Силистра

Водачи на
МПС

31.12.2020 г.

Провеждане на
съвместни проверки с
изпълнителна агенция
„Автомобилна
администрация" на

Контролна
дейност и
превенция

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън
утвърдените за дейността
на институциите

Ограничаване на
нерегламентиран
ите превози

Брой проведени
проверки

ОД на МВР –
Силистра, ОО
„АА“

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.

- 22 -

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2020 г.

МПС за обществен
превоз на пътници и
товари за извършване
на нерегламентирани
превози

бюджети

Връчване на глоби на
водачи и пътници през
РСОД

Контролна
дейност и
превенция

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

Брой връчени
глоби на водачи
и пътници през
РСОД

ОД на МВР Силистра

Нарушители
на правилата
за движение
по пътищата

31.12.2020 г.

Сформиране на
съвместни екипи с
полицейски служители
от Румъния през
летния сезон и акцент
върху пътните артерии
от гр. Силистра до
Черноморието, където
значителна част от
пътникопотока е от
румънски туристи

Контролна
дейност и
превенция

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

Брой проведени
проверки

ОД на МВР Силистра

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.

Стриктно въвеждане
на дейността и ПТП в
РСОД

Контролна
дейност и
превенция

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Подобряване
дейността на ОД
на МВР Силистра

ОД на МВР Силистра

ОД на МВР Силистра

31.12.2020 г.

Внедряване на система
от мерки за
предпазване на
служителите на
Областна
администрация
Силистра от

Контролна
дейност и
превенция

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Предпазване на
служителите на
Областна
администрация
Силистра от
наранявания или
загуба на живот в

Областна
администраци
я Силистра

Областна
администрац
ия Силистра

30.06.2019 г.

-

Изготвени
вътрешни
правила

- 23 -

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2020 г.

наранявания или
загуба на живот в
следствие на ПТП по
време на работа

следствие на ПТП
по време на
работа

Извършване на
контрол по спазване на
режимите на движение
и на почивките от
водачи за обществен
превоз на пътници и
товари, както на пътя
така и в предприятията

Контролна
дейност и
превенция

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

Брой проведени
проверки

ОО „АА“

Водачи за
обществен
превоз на
пътници и
товари

31.12.2020 г.

Извършване на
контрол по
изправността на
ограничителите на
скорост, показанията
на дигиталните и
аналоговите тахографи

Контролна
дейност и
превенция

2019 - 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

Брой проведени
проверки

ОО „АА“

Водачи за
обществен
превоз на
пътници и
товари

31.12.2020 г.

Контрол на
извършваните ремонти
и техническо
обслужване на ППС, с
които се извършват
обществени превози

Контролна
дейност и
превенция

2019 – 2020 г.

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

Брой проведени
проверки

ОО „АА“

Водачи за
обществен
превоз на
пътници и
товари

31.12.2020 г.

Държавен
бюджет

По-добра
мобилност между
областите
Силистра и
Разград

15,219 км. с
отлични
експлоатационни
качества

ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

до

4. За по-безопасна инфраструктура
Превантивен ремонт
на Път III-205
„Исперих-Ст.
Караджа“

Ремонт на
участък от км.
65+581 до км.
80+800 дължина 15,219

2019 г.

8370450,00

0.11.2019 г.
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км..
Превантивен ремонт
на Път III-211
„Поляна-Попинапристанище Попина“

Ремонт на
участък от км.
0+000 до км.
11+675 дължина 11,675
км..

2019 г.

6421250,00

Държавен
бюджет

Подобряване
условията за
туризъм и
стопанска
инициативност

11,675 км. с
безопасни
условия за
движение

ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

20.11.2019 г.

Превантивен ремонт
на Път III-7001
„Алфатар-КайнарджаКраново“

Ремонт на
участък от км.
18+153 до км.
24+000 дължина 5,847
км.

2019 г.

3099493,03

Държавен
бюджет

Улесняване
връзката между
ГКПП
КайнарджаЛипница и път II71 СилистраДобрич

5,847 км. с
отлични
експлоатационни
качества

ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

30.05.2019 г.

Превантивен ремонт
на Път III-7001
„Алфатар-КайнарджаКраново“

Ремонт на
участък от км.
24+000 до км.
26+000 дължина 2,000
км.

2019 г.

1200000,00

Държавен
бюджет

Отводняване на
участъка и
подобряване
състоян. на асф.
покритие

2 км. с отлични
експлоатационни
качества и
отводняване

ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

20.11.2019 г.

Превантивен ремонт
на Път III-7001
„Алфатар-ВойновоКайнарджа-Краново“

Ремонт на
участък от км.
7+000 до км.
18+153 дължина
11,153км.

2020 г.

Прогнозна
стойност

Държавен
бюджет

Увеличаване
условията за
мобилност и
стопанска
инициативност

11,153 км. с
отлични
експлоатационни
качества

МРРБ - АПИ

Всички
участници в
движението

Ноември
2020 г.

Превантивен ремонт
на Път III-205
„Исперих-Ст.
Караджа-Белицао.п.Тутракан“

Ремонт на
участък от км.
54+450 до км.
65+581 дължина 11,131

2020 г.

Държавен
бюджет

Подобряване
условията за
туризъм и
стопанска
инициативност.
Подобряване

11,131 км. с
отлични
експлоатационни
качества

МРРБ - АПИ

Всички
участници в
движението

Ноември
2020 г.

7360980,00

Прогнозна
стойност
6678600,00
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км.

връзка между
областите
Силистра и
Разград

Превантивен ремонт
на Ремонт на път III2307 „Овен-РуйноЯребица-ПравдаПадина-Главиница“

Ремонт на
участък от км.
6+209 до
км.16+904 дължина 10,695
км.

2020 г.

Рехабилитация на път
III-2077 (ТервелАлеково)ЧестименскоКаблешково-Межден(о.п. Силистрао.п.Дулово)

Ремонт на
участък от км.
11+000 до км.
20+650 дължина 9,650
км.

Кандидатства
не за
включване в
ОПРР през
2015 г.

Безопасност на
движение на
кръстовището между
път: I-7 „СилистраШумен“, II-21 „РусеСилистра“ и III-213 „
Айдемир-СилистраКалипетрово

Изготвяне на
проект за нова
организация на
движение и
изпълнение

2019 г.

Безопасност на
движение на
кръстовището между
път: I-7 „СилистраШумен“, II-21 „Русе-

Изграждане на
кръгово
кръстовище

няма
информация

Прогнозна
стойност

Държавен
бюджет

Подобряване
условията за
стопанска
инициативност и
икономически
растеж

10,695 км. с
отлични
експлоатационни
качества

МРРБ - АПИ

Всички
участници в
движението

Ноември
2020 г.

Европейск
и средства

Подобряване
връзка между
областите
Силистра и
Добрич и достъп
до пристанищата
на българското
Черноморие.

9,65 км. с
отлични
експлоатационни
качества

МРРБ - АПИ

Всички
участници в
движението

няма
информация

Държавен
бюджет

Намаляване на
пътнотранспортн
ия травматизъм

Въвеждане на
нова
организация на
движение

ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

31.12.2019 г.

Държавен
бюджет

Улесняване

Изграждане на
кръгово
кръстовище

МРРБ - АПИ

Всички
участници в
движението

6417000,00

Прогнозна
стойност
5800000,00

Прогнозна
стойност
5000,00

Прогнозна
стойност
1000000,00

организацията на
движение и
намаляване на
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Силистра“ и III-213 „
Айдемир-СилистраКалипетрово

броя на
катастрофите

Подобряване
безопасността на
движение чрез текущ
ремонт

Полагане на
хоризонтална
маркировка

2019 - 2020 г.

Годишен
финансов
ресурс
302000,00

Държавен
бюджет

Улесняване
организацията на
движение

228,119 км.
пътна мрежа с
освежена
маркировка и
167 броя
пешеходни
пътеки

ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

До юни 2019
г.

Подобряване
безопасността на
движение чрез текущ
ремонт

Ландшафтно
оформяне

2019 - 2020 г.

Годишно

Държавен
бюджет

Улесняване
организацията на
движение

По-добра
видимост на
пътното платно,
знаците и СПО

ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

Целогодишн
о

Подобряване
безопасността на
движение чрез текущ
ремонт

Възстановяване
на деформирани
стоманени
еластични
огради.

2019 - 2020 г.

Държавен
бюджет

Ограничаване
броя на жертвите
при ПТП

Монтаж на нови
СПО отговарящи
на новите
технически
изисквания за
безопасност1500 м

ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

Целогодишн
о

Подобряване
безопасността на
движение чрез текущ
ремонт

Възстановяване
на липсващи и
повредени знаци.
Съответствие
между
хоризонтална
маркировка и
знаци

2019 - 2020 г.

Годишно
100000,00

Държавен
бюджет

Информираност
за пътната
инфраструктура

Монтиране на
нови знаци – 100
бр.

ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

Целогодишн
о

Подобряване
безопасността на
движение чрез текущ

Земни дейностиокопи, итал.

2019 – 2020 г.

Годишно

Държавен
бюджет

Пътища без
условия за

30 км. пътища с
профилиран
банкет, с

ОПУ Силистра

Всички
участници в

Целогодишн
о

120000,00

Годишно
50000,00
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ремонт

улеи, банкети

аквапланинг

почистени
частично окопи
и итал. улеи,

Подобряване
безопасността на
движение чрез текущ
ремонт

Частичен ремонт
на асфалтовото
покритие

Държавен
бюджет

Пътища без
„дупки“

Запълнени 14000
м2

ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

Април октомври

Периодично
обновяване на пътната
маркировка и подмяна
на повредени,
унищожени или
липсващи пътни знаци.

Ремонт /
рехабилитация

2019 г.

500 лв.

Общински
бюджет

Повишаване на
пътната
безопасност

Метра линейни и
брой пътни
знаци

Община
Алфатар

Всички
участници в
движението

31.12.2019 г.

Ремонт /
възстановяване
на елементите на
пътните платна на
общинската улична
мрежа, банкети,
отводнителни канали.
Изсичане и почистване
на храстова
растителност, клони от
дървета, които
създават предпоставка
за пътнотранспортни
произшествия поради
ограничена видимост.

Ремонт /
рехабилитация

2019 г.

1000 лв.

Общински
бюджет

Повишаване на
пътната
безопасност

Метра линейни

Община
Алфатар

Всички
участници в
движението

31.12.2019 г.

Поддържане на
съществуващи

Ремонт /

2019 г.

500 лв.

Общински

Повишаване на
пътната

Квадратни метра

Община

Всички
участници в

31.12.2019 г.

50000,00

2019 - 2020 г.

Годишно

движението

350000,00

бюджет

Алфатар
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ограничители
(изкуствени
неравности), с цел
ограничаване на
скоростта но улици в
населени места с
интензивен пътнико
поток

рехабилитация

Поддържане на
републиканската пътна
мрежа на територията
на Община Алфатар извън населените
места

Ремонт /
рехабилитация

2019 г.

няма
информаци
я

Държавен
бюджет

Повишаване на
пътната
безопасност

Квадратни метра

Община
Алфатар,
ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

31.12.2019 г.

Изграждане на две
изкуствени неравности
върху пътното платно
на път II-21 от
Републиканската
пътна мрежа в с.
Търновци, съгласно
проектна разработка

Изграждане на
ограничители

2019 - 2020 г.

няма
информаци
я

няма
информаци
я

Повишаване на
пътната
безопасност

Изградени
неравности

Община
Тутракан,
ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.

Изграждане на две
изкуствени неравности
върху пътното платно
на път II-21 от
Републиканската
пътна мрежа в с. Нова
Черна, съгласно
проектна разработка

Изграждане на
ограничители

2019 – 2020 г.

няма
информаци
я

няма
информаци
я

Повишаване на
пътната
безопасност

Изградени
неравности

Община
Тутракан,
ОПУ Силистра

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.

Периодично
обновяване на пътната
маркировка и подмяна

Ремонт /
рехабилитация

2019 - 2020 г.

няма
информаци

Общински
бюджет

Повишаване на
пътната

Извършени
дейности

Община
Кайнарджа

Всички
участници в

31.12.2020 г.

безопасност

движението
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на повредени,
унищожени или
липсващи пътни знаци
Ремонт/възстановяване
на елементите на
пътните платна но
общинската пътна
мрежа, банкети,
отводнителни канали.
Изсичани и почистване
на храстова
растителност, клони от
дървета, който
създават предпоставка
за пътнотранспортни
произшествия поради
ограничена видимост.
Реконструкция на
тротоари в населените
места за безопасно
движение на хората.

я

безопасност

движението

Ремонт /
рехабилитация

2019 - 2020 г.

няма
информаци
я

Общински
бюджет

Повишаване на
пътната
безопасност

Извършени
дейности

Община
Кайнарджа

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.

Ремонт /
рехабилитация

2019 – 2020 г.

няма
информаци
я

Общински
бюджет

Повишаване на
пътната
безопасност

Извършени
дейности

Община
Кайнарджа

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.

Въвеждане на
допълнителни
ограничителни
(изкуствени
неравности) с цел
ограничаване на
скоростта по улици в
населени места с
интензивен пътнико
поток.

Ремонт /
рехабилитация

2019 – 2020 г.

няма
информаци
я

Общински
бюджет

Повишаване на
пътната
безопасност

Извършени
дейности

Община
Кайнарджа

Всички
участници в
движението

31.12.2020 г.

Изпълнение на пътна
маркировка за
очертаване на
пешеходни пътеки по
улици в гр. Силистра,

Ремонт /
рехабилитация

2019 г.

т. 1.1 –
4765 лв.
без ДДС;

Бюджет на
Община
Силистра

Обозначаване на
места по улици и
кръстовища в гр.
Силистра за
регламентирано

По решение на
възложителя

Община
Силистра

Всички
участници в
движението

2019 г.

т. 1.2 –
2114 лв.

- 30 -

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2020 г.

както следва:

без ДДС;

1.1 ул. "Македония";

т. 1.3 – 923
лв. без
ДДС

1.2 ул. "Седми
септември" - от
кръгово кръстовище на
ДАП до кръстовището
с ул. "Петър
Бояджиев" и ул.
"Велико
Търново"(бензиностан
ция "Шел"); 1.3 ул.
"Велико Търново" - от
бензиностанция "Шел"
до кръстовището с ул.
"Н. Й. Вапцаров".
Изпълнение на пътна
маркировка за
освежаване на
пешеходните пътеки
пред входовете на
детски градини,
училища и на
кръстовища в
населените места от
община Силистра.

Ремонт /
рехабилитация

2019 - 2020 г.

Не са
утвърдени
финансови
те средства
в бюджета
на Община
Силистра

пресичане на
платното за
движение от
пешеходците,
съгласно Наредба
№ 2 / 17.01.2001
г. за сигнализация
на пътищата с
пътна маркировка

Бюджет на
Община
Силистра

Обозначаване на
места по улици и
кръстовища в гр.
Силистра за
регламентирано
пресичане на
платното за
движение от
уязвимите
участници в
пътното
движение - деца,
ученици и
възрастни
граждани,
съгласно Наредба
№ 2 / 17.01.2001
г. за сигнализация
на пътищата с

По решение на
Комисията по
безопасност на
движението по
пътищата към
Община
Силистра и/или
на възложителя

Община
Силистра

Всички
участници в
движението

2020 г.
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пътна маркировка
Проектиране и
съгласуване на
проекти за изкуствени
неравности,
повдигнати пешеходни
пътеки и други
средства за
ограничаване на
скоростта на движение
на МПС пред
входовете на детски
градини, училища и по
улици с натоварени
автомобилен и
пешеходен потоци.

Ремонт /
рехабилитация

2019 г.

2275 лв.

Бюджет на
Община
Силистра
за 2019 г

Ограничаване
скоростта на
движение на
МПС в близост
до детски
градини, училища
и на улици с
интензивен
автомобилен и
пешеходен
трафик,
респективно
намаляване на
риска от
възникване на
пътнотранспортн
о произшествие с
деца, ученици и
други участници
в движението
(пои изпълнение
на изкуствени
неравности,
повдигнати
пешеходни
пътеки и до.).

По решение на
Комисията по
безопасност на
движението по
пътищата към
Община
Силистра и след
възлагане от
Кмета на
Община
Силистра

Община
Силистра,
проектанти с
пълна
проектантска
правоспособно
ст и ОД на
МВР Силистра

Всички
участници в
движението

2019 г.

Поставяне на пътни
знаци по улици и
кръстовища на
територията на
община Силистра

Ремонт /
рехабилитация

2019 - 2020 г.

Не са
утвърдени
финансови
те средства
в бюджета
на Община
Силистра

Бюджет на
Община
Силистра

Въвеждане с
пътни знаци на
забрани,
ограничения и
задължителни
предписания за
участниците в

По решение на
Комисията по
безопасност на
движението по
пътищата към
Община
Силистра и/или

Община
Силистра

Всички
участници в
движението

2020 г.
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движението пешеходци,
велосипедисти и
водачи на пътни
превозни
средства,
съгласно Наредба
№ 18 / 23.07.2001
г. за сигнализация
на пътищата с
пътни знаци

по предложение
на органите на
МВР, и след
възлагане от
км.ета на
Община
Силистра

Замяна на пътни знаци,
неотговарящи на
нормативните
изисквания (стари, с
износена повърхност и
др.) с пътни знаци,
съгласно действащата
нормативна уредба в
Република България

Ремонт /
рехабилитация

2019 - 2020 г.

Съобразно
заложените
в бюджета
на Община
Силистра
средства

Бюджет на
Община
Силистра

Спазване на
изискванията към
светлотехнически
те
характеристики
на пътните знаци
в зависимост от
мястото им на
поставяне,
съгласно Наредба
№ 18 / 23.07.2001
г. за сигнализация
на пътищата с
пътни знаци
(изм., ДВ, бр. 32
от 16.04.2019 г., в
сила от
20.04.2019 г.)

По решение на
Комисията по
безопасност на
движението по
пътищата към
Община
Силистра и/или
по предложение
на органите на
МВР, и след
възлагане от
кмета на Община
Силистра

Община
Силистра

Всички
участници в
движението

Осветяване на
пешеходните пътеки
М8.1 тип "Зебра" в
съответствие с БДС
EN 13201- 2 "Улично

Ремонт /
рехабилитация

2019 - 2020 г.

Не са
утвърдени
финансови
те средства
в бюджета

Бюджет на
Община
Силистра

Спазване
изискванията на
Наредба № 2 /
23.07.2001 г. за
сигнализация на

по решение на
Комисията по
безопасност на
движението по
пътищата към

Община
Силистра

Всички
участници в
движението

2020 г.
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осветление" на улици
и кръстовища с висока
натовареност на
автомобилния и
пешеходния трафик.

Изготвяне на нов
Генерален план за
организация на
движението на гр.
Силистра, който да
обхваща всички
комуникационнотранспортни площи,
обслужващи
движението на
пътните превозни
средства, превозните
средства от редовните
линии за обществен
превоз на пътници,
пешеходното и
велосипедното
движение, и
паркирането по реда
на глава втора от
Наредба № 1 /
17.01.2001 г. за
организиране на
движението по

на Община
Силистра

2019 - 2020 г.

Не са
утвърдени
финансови
те средства
в бюджета
на Община
Силистра

няма
информаци
я

пътищата с пътна
маркировка (изм.
и доп., ДВ, бр. 32
от 16.04.2019 г., в
сила от
20.04.2019 г.) при
изпълнение на
напречна пътна
маркировка за
очертаване на
пешеходна пътека
М8.1 тип "Зебра"

Община
Силистра и/или
по предложение
на органите на
МВР, и след
възлагане от
км.ета на
Община
Силистра

Привеждане на
постоянната
организация на
движение на
територията на
гр. Силистра в
съответствие е
нормативните
изисквания,
регламентиращи
организацията и
безопасността на
движението по
пътищата,
отворени за
обществено
ползване, както и
с
приети решения
от Комисията по
безопасност на
движението
пътищата
към Община

Решение на
Комисията
по безопасност
на
движението по
пътищата към
Община
Силистра по
Протокол
№ 2019-02 от
20.03.2019 г.

Община
Силистра,
заинтересован
и
институции,
ведомства,
организации,
физически и
юридически
лица, имащи
правомощия и
компетенции
във връзка с
проектирането
,
съгласуването
и
одобряването
на ГПОД на
гр.
Силистра

Всички
участници в
движението

2020 г.
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пътищата, при
спазване изискванията
на Закона за
движението по
пътищата и на глава
седма, раздел III от
Закона за устройство
на територията.

Изпълнение на пътна
маркировка за
освежаване на
пешеходните пътеки
пред входовете на
детски градини,
училища и на
кръстовища в
населените места от
община Ситово
Проектиране и
съгласуване на
проекти за изкуствени
неравности,
повдигнати пешеходни
пътеки и други
средства за
ограничаване на
скоростта на движение
на МПС пред
входовете на детски
градини, училища и по
улици с натоварени
автомобилен и
пешеходен потоци.
Поставяне и подмяна
на пътни знаци по

Силистра на
предходни
заседания.

Ремонт /
рехабилитация

2019 – 2020 г.

Няма
утвърдени
финансови
средства

Община
Ситово

Обозначаване на
места по улици и
кръстовища в
населените места,
съгласно Наредба
№ 2 / 17.01.2001
г. за сигнализация
на пътищата с
пътна маркировка

По решение на
Комисията по
безопасност на
движението по
пътищата към
Община Ситово
и/или на
възложителя

Община
Ситово

Всички
участници в
движение по
пътищата

2020 г.

Ремонт /
рехабилитация

2019 – 2020 г.

Няма
утвърдени
финансови
средства

Община
Ситово

Ограничаване
скоростта на
движение на
МПС в близост
до детски
градини, училища
и на улици с
интензивен
автомобилен и
пешеходен
трафик.

По решение на
Комисията по
безопасност на
движението по
пътищата към
община Ситово и
след възлагане
от кмета на
общината

Община
Ситово,
проектанти с
проектантска
правоспособно
ст и ОД на
МВР Силистра

Всички
участници в
движение по
пътищата

2020 г.

Ремонт /

2019 – 2020 г.

Няма
утвърдени

Община

Въвеждане с
пътни знаци на

По решение на
Комисията по

Община
Ситово

Всички
участници в

2020 г.
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улици и кръстовища на
територията на
община Ситово

рехабилитация

финансови
средства

Ситово

движението

Подобряване на
услугите за спешна
медицинска помощ и
грижите за намаляване
на последствията от
ПТП

Обучение за
определяне на
оптимален
маршрут за
движение на
санитарните
автомобили и
работа с карта на
населеното
място, начин на
откриване на
подадения адрес

ежегодно

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Оптимизиране на
времето за
пристигане на
екипите за
оказване на
спешна
медицинска
помощ

Оптимизиране
на времето за
пристигане на
екипите за
оказване на
спешна
медицинска
помощ

ЦСМП Силистра

Всички
участници в
движението

Безсрочно

Повишаване и
поддържане на
техническата
изправност на парка от
ППС посредством
всеобхватен и
усъвършенстван
технически контрол

Ежедневни
предпътни
прегледи на
МПС преди
започване на
работната смяна

ежедневно

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Поддържане на
техническата
изправност на
автомобилния
парк

Оптимизиране
на времето за
пристигане на
екипите за
оказване на
спешна
медицинска
помощ

ЦСМП Силистра

Всички
участници в
движението

Безсрочно

забрани,
ограничения и
задължителни
предписания за
участниците в
движението,
съгласно Наредба
№ 18 / 2001 г. за
сигнализация на
пътищата с пътни
знаци

безопасност на
движението по
пътищата към
Община Ситово
или по
предложение на
органите на
МВР, и след
възлагане от
кмета на
общината
5. Подобряване на услугите за спешна помощ и грижите за намаляване на последствията от пътно-транспортни произшествия
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Повишаване и
поддържане на
техническата
изправност на парка от
ППС посредством
всеобхватен и
усъвършенстван
технически контрол

Технически
преглед и
проверка на
автомобилите с
цел подготовка и
преминаване от
пролетно-лятна
към есеннозимна
експлоатация

ежегодно

Дейностите по мярката
не изискват финансов
ресурс, извън утвърдения
за дейността на
институцията бюджет

Поддържане на
техническата
изправност на
автомобилния
парк

Оптимизиране
на времето за
пристигане на
екипите за
оказване на
безсрочно
спешна
медицинска
помощ

ЦСМП Силистра

Всички
участници в
движението

Безсрочно

РАЗДЕЛ 6
ЕФЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ. МЕТОДИКА ЗА КОНТРОЛ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
6.1 Очаквани ефекти и резултати от предвидените мерки върху държавната политика по безопасност на движението по
пътищата на областно ниво
Включените в План-програмата за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Силистра за периода 2019
– 2020 г. мерки са изцяло съобразени с държавната политика по безопасност на движението по пътищата и тяхното изпълнение ще
доведе до следните резултати:


опазване живота и здравето на всички участници в пътното движение;



намаляване броя на ПТП на територията на областта;



подобряване организацията и безопасността на движение в област Силистра;
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подобряване на условията по безопасност на движението;



формиране на навици за безопасно участие в движението;



подобряване на координацията между институциите и организациите, имащи отношение към пътната безопасност на

територията на областта;


осигуряване на мониторинг и контрол върху резултатите от прилагането на политиката за пътна безопасност;



изграждане на доверие в процеса на диалог с гражданското общество и заинтересовани страни;



изготвяне на пълна картина на съществуващите проблеми по БДП;



повишаване информираността на участниците в движението;



подобряване безопасността на пътните инфраструктури по приоритет чрез извършване на текущи и превантивни ремонти

и прилагане на нови технологични решения.

6.2

Методика за контрол, мониторинг и оценка на изпълнението
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра събира,

обработва и анализира информация и данни, свързани с пътната безопасност, на базата на които се вземат своевременни решения по
отношение подобряването на процесите на планиране, управление и прилагане на държавната политиката по безопасността на
движението по пътищата на областно ниво.
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Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра възприема
методика за контрол на съответствието между заложените в План-програмата дейности и тяхното изпълнение, чрез провеждане на
заседания и представяне на отчети и доклади от страна на членовете на Комисията. Представената информация се анализира и
систематизира, като се идентифицират конкретни проблеми и се вземат решения за тяхното разрешаване. Изготвя се ежегоден доклад
за състоянието на безопасността на движението по пътищата на областно ниво, който служи като инструмент за измерване на
фактическото състояние на прогреса по намаляване на пътнотранспортния травматизъм.
Ръководителите на отговорните институции осъществяват постоянен вътрешно административен контрол относно
извършването на предвидените в План-програмата дейности. Осигуряването на комуникация и взаимодействие между
административните структури и организации, свързани с безопасността на движението по пътищата се осъществява от областния
управител на област Силистра чрез провеждане на заседания на работни групи и комисии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Силистра за периода 2019 –
2020 г. е един от основните инструменти за борба с пътнотранспортния травматизъм на областно ниво. Изпълнението на поставените в
нея мерки е пряко обвързано с постигането на напредък по държавната политика по безопасност на движението по пътищата.
Програмата е динамичен документ, чието реализиране, в съответствие с действащата нормативна база, ще бъде отчитано на
годишен период, след анализ на резултатите, проблемите и трудностите при изпълнението на конкретните мерки.
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